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Mötesagenda 

1. Mötets öppnande 

2. Närvaroupprop 

3. Val av justeringsperson: Anna Svensson 

4. Stadgarna – justering efter årsmötet. Då det ska vara ett öppet 

medlemsmöte som godkänner kallar vi alla medlemmar till nästa 

styrelsemöte. 

5. Arbetsgrupp - Hur går vi vidare med Bygdekommittén?  

- Ang Midsommar har Ringamåla IK bokat planeringsmöte 12/4 

19:00. Läggs ut på hemsidan av Nils Erik, som även pratar med 

Mats och samordnar kontakt till föreningarna med Marie Louise.  

- Landsbygds- och skärgårdsrådet är informerade. Marie A tar på 

sig att vara representant i den stora gruppen. Marie Louise tar 

på sig att representera i lilla gruppen. Staffan bistår som 

ersättare vid behov. Marie Louise deltar vid nästa möte som är 

på torsdag 7/4 kl 18:30 vid Hamnkontoret.  

- Årets Eldsjäl: vi nominerar Nils Erik Svensson.  

- Nils Erik ändrar text om Ringamåla Bygdekommitté på 

webbsidan, och länkar vidare till Hembygdsföreningens sida. 

6. Hur får vi med övriga Föreningar/Företag? 
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- Marie Louise skriver en text som läggs ut i samband med 

protokollet från årsmötet. 

- I övrigt hjälps vi åt att kontakta de som varit  

7. Arbetsschema program, inklusive bakning/grillning/matlagning 

a) Valborgsfirande (städdag 23/4 samt firande 30/4) 

- Kyrkoherden och Asarum Ringamåla kyrkokör kommer 

hit för att tala och sjunga in våren.  

- Tore grillar korv, Nils Erik hjälper till. Vi säljer korv från 
kiosken. 

- Elisabeth gör kaffe och bullar.  

- Beroende på väder beräknas det komma 40-70 st. 

- Vi tar betalt för korv, kaffe och bulle: 50 kr. Vill man 
ha extra korv 25 kr.  

- Lotteri: pelargoner/blommor (Anna), stöpta ljus, 

honung, lottringar behöver köpas. 

- Marie kan hjälpa till med servering.  

- Marie Louise tar betalt för fika samt sälja lotter. 

- Marie Louise köper in ett lager med lottringar och 
lappar för att ta betalt.  

- Per Ove eldar inomhus samt fixar brasa utomhus.  

b) Arbetsdag 7/5 behöver byta datum pga att det krockar med 

Hembygdsförbundets årsmötet. Nytt datum 11/6 kl 9:00.  

c) Byavandring Askaremåla 14/5 kl 14:00.  

- Vi beslutar att ändra tid till kl 9:00. Mötesplats 
vägskälet i Askaremåla.  

- Per-Ove har skyltar klara och kommer gå rundan inför. 

Nils Erik hjälper till.  

d) Midsommardagen 25/6 

- Planeringsmöte 12/5. Hembygdsföreningens bidrag 

bestäms då.  

e) Kyrkogårdsvandring i början av juli – datum under 

Nässelfrossan. Kanske också Kalla-Haukene stugan med 
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Gunvor? Marie Louise kollar med Nässelfrossa annars kör vi 

kyrkogårdsvandring ändå i egen regi. Per Ove håller i denna och 

Marie Louise hjälper till. 

- Fråga om skylt vid stugan. Den ska vara ganska stor 

och det ska stå Öjamålastugan, Kalla Haukene stugan 

och Ringamåla hembygdsförening. Claire och Nils tar 

på sig att ordna denna.   

f) Öppet hus med marknad 10/7 

- Kerstin grytlappar 

- Grönsaksodlarna från Sölvesborg 

- Jonna om hon vill komma med getterna? 

- Framtida Bruk 

- Georg Ward 

- Kerstin Esse 

- Nils Erik honung  

- Smycken eller något?  

- Äppelboden? Brödhultsgården? Skogsbrynet? 

- Underhållning: Stig med dragspel? Gunvor Å? 

g) Slåtterdag 30/7. Inez är kontakt med Länsstyrelsen – Per-Ove 

pratar med Inez om maten.  

h) Öppet hus med marknad 31/7: i stort sett samma som 10/7. 

Underhållning ena av dessa dagar.  

i) Friluftsgudstjänst: 7/8 kl 11:00 på Nissagården.  

j) Byavandring Bengtsboda 21/8. Samling vid bygdegården kl 

9:00. Per Ove leder med hjälp av Nils Erik och Kalle och Tore.  

k) Ringamåladagen 4/9. Våfflor. Anna, Åsa, Elisabet, Annika, Cecilia 

och Lisa tillfrågas för att hjälpa till med våfflor. Lotteri med 
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bestämda nummer som man kan ta med sig. Erbjuda vissa 

mindre ställen att samlas på Nissagården, Bygdegården och 

skolan. FvOF grillar korv vid Öjasjön. 

l) Kulturnatten i Karlshamn – datum? Marie Louise deltar med en 

presentation om hembygdsförening.  

m) Höstgille – 22/10 kl 18:00.  

8. Kommunens ”Hittat ut karta”/LB. Bordläggs då Lars Berg ej 

närvarande.  

9. Vandring/cykling från Nissagården/MLE. Friluftsfrämjandet vill gärna 

ha samarbete efter deras besök. Förslag ha öppet hus någon gång 

under sommaren. Marie Louise har kontakt med dem och tar 

samarbetet vidare.  

10. Dokumentation av husen, inventarierna /NES, TB. Marie Louise 

har pratat med Lennart Olofsson om filmmaterial som han har 

spelat in. Nils Erik, Tore och Per Ove har inventerat saker och 

dokumenterat med nummer, bild samt QR kod. Styrelsen tycker det 

är ett bra förslag. Arbetet fortsätter. 

11. Skötsel av Nissagården + Uthyrning kan vi aktivera intresset? 

Vi beslutar att inte marknadsföra uthyrningen mer än vad som redan görs, 

dvs. att det ligger på hemsidan. I övrigt ska schemat uppdateras och 

läggas ut på hemsidan. Claire mejlar Nils Erik schemat i sin helhet.  

12. Öppet hus, en dag i veckan under sommaren. OK med 

styrelsen.  

13. Övriga frågor 

a) Föreningen har egen mejl som bevakas av Marie Louise och 

Claire: ringamala.hembygd@gmail.com 

b) Claire gör ny version av programmet 2022 med ändrat datum 

för arbetsdagen 7/5, ändra öppettider 10-16 för Ringamåladagen 

mailto:ringamala.hembygd@gmail.com
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och andra kompletteringar med datum och ändrade tider. Tillägg 

höstgille. 

c) Ekonomi: Anna berättar om inkomster och utgifter. Hittills i år 

har vi haft inkomster på ca 43 Tkr, och utgifter för ca 24 Tkr.  

d) Nils Erik: kyl/frysen vid kiosken har utsatts för musangrepp och 

är i dåligt skick. Förslag att flytta ned kylen från köket till 

kiosken och skaffa en ny bättre begagnad kombinerad kyl och 

frys till köket inne. Nils Erik håller koll på Blocket. 

e) Staffan ska på styrelsemöte för Hembygdsförbundet inom kort 

och vill verifiera information om Nissagårdens projekt med Nils 

Erik och Kalle.  

f) Staffan lyfter frågan om tillgänglighetsanpassning, som 

diskuteras. Bestämmelserna gör att det blir svårt att göra vid en 

ramp så hissen är det enda alternativet. Vi har en plan enligt 

föregående protokoll.   

g) Nisse lyfter frågan om elledningen som råkade dras ned när han 

skulle lyfta in en cementring till brunnen. Eventuell kostnad som 

uppstår får i så fall gå på Nissagårdens försäkring då han gjorde 

det inom ramen för ideellt arbete.  

h) Cementringen till brunnen som Nisse har   

14. Nästa möte: 23/4 kl 11. Officiell kallelse behöver gå ut till alla 

medlemmar.  

15. Mötet avslutas 

 

 


